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ART. 557, CAPUT, DO CPC C/C SÚMULA Nº
253 DO STJ.
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 Inicialmente, verificando a configuração da
hipótese  do  art.  14,  §1º,  da  Lei  nº
12.016/2009,  entendo  por  obrigatória  a
remessa oficial, com fulcro no art. 475, §1º, do
CPC, sob pena do  decisum de 1º grau não
poder  ser  recoberto  pelo  manto  da  coisa
julgada, como estabelece a Súmula nº 423 do
STF.

 Analisando  conjuntamente  os  recursos
oficial e voluntário, verifica-se que a sentença
deve  ser  mantida,  contudo,  por  outro
fundamento, tendo em vista que a segurança
merece  ser  concedida  não  com  base  no
princípio da razoabilidade, como o fez o Juízo
a quo, mas sim por ausência de previsão legal
quanto exigência de exame psicotécnico para
aprovação  no  concurso  sub  examine,  bem
como  dos  critérios  objetivos  a  serem
utilizados.  Aplicação  da  Súmula  nº  686  do
STF.

 Razões  recursais  em  desacordo  com  o
entendimento jurisprudencial dominante nesta
Corte  de  Justiça  e  no  STF.  Negativa  de
seguimento aos recursos oficial  e voluntário,
nos  termos  do  art.  557,  caput,  do  CPC c/c
Súmula nº 253 do STJ.

VISTOS, etc.

Cuida-se de  Apelação Cível interposta  pelo  ESTADO DA
PARAÍBA  em  face  da  sentença  de  fls.  126/129,  que  concedeu  a
segurança em favor  de ROSSYLEYDE NEVES PARENTE DE SOUZA,
SILVANI DIAS SANTOS E ELIU MACEDO DE MEDEIROS, ora apelados,
confirmando a liminar que assegurou a participação destes candidatos no
Curso  de  Formação  para  Agente  de  Segurança  Penitenciária,  muito
embora tenham sido reprovados na avaliação psicológica.

Em suas razões (fls. 131/143), o apelante pleiteia a reforma
da decisão  a quo, por sustentar que existe previsão legal para a referida
etapa, com amparo em disposições constitucionais, destacando, ainda, o
caráter objetivo dos critérios de avaliação utilizados no exame psicotécnico.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 145.
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A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do apelo (fls. 152/154).

É o relatório.

DECIDO

Preliminarmente

A princípio, observa-se que embora o MM. Juiz sentenciante
não  tenha  consignado  em  sua  decisão  a  necessidade  de  reexame
necessário por instância superior, verifica-se que esta deve ser recebida de
ofício,  tendo  em  vista  a  previsão  legal  do  art.  14,  §1º,  da  Lei  nº
12.016/2009, que estabelece:

Art.  14.  Da sentença, denegando ou concedendo o
mandado, cabe apelação. 

§  1º   Concedida  a  segurança,  a  sentença  estará
sujeita  obrigatoriamente  ao  duplo  grau  de
jurisdição. 

Presente qualquer das hipóteses em que o duplo grau de
jurisdição for inafastável,  o §1º do art.  475 do Código de Processo Civil
impõe ao Tribunal  o dever de avocar os autos quando não tenham sido
remetidos pelo juízo sentenciante. Senão, vejamos:

Art. 475. Omissis.

§ 1º. Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará
a  remessa  dos  autos  ao  tribunal, haja  ou  não
apelação;  não o fazendo,  deverá  o presidente do
tribunal avocá-los. 

Assim, verificando a configuração da hipótese do art. 14, §1º,
da Lei nº 12.016/2009, entendo por obrigatória a remessa oficial, sob pena
do  decisum de  1º  grau  não  poder  ser  recoberto  pelo  manto  da  coisa
julgada, como estabelece a Súmula nº 423 do STF:

Súmula nº  423 do STF -  Não transita em julgado a
sentença por haver omitido o recurso “ex officio” que
se considera interposto “ex lege”.

Por essas considerações,  conheço,  de ofício,  a remessa
oficial.

Da remessa necessária e da apelação cível

Inicialmente,  cumpre  esclarecer  que  se  faz  necessária  a
apreciação conjunta dos recursos voluntário e oficial, na medida em que a
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matéria  a  ser  analisada  em  decorrência  deste  último  abarca  todo  o
conteúdo objeto do primeiro.

De plano,  vislumbra-se que a sentença deve ser  mantida,
contudo, por outros fundamentos, conforme veremos.

No  caso,  o  Juízo  de  1º  grau  concedeu  a  segurança  aos
impetrantes com amparo no princípio da razoabilidade, por entender que a
conclusão do curso de formação com êxito reforçou ainda mais o direito
líquido e certo dos candidatos, considerando que um dos autores já fora até
nomeado pela Administração e os outros dois aguardam a vez para tanto, o
que demonstra, por esse contexto, a irrelevância da reprovação na fase de
avaliação psicológica.

Entretanto,  esta  Corte  de  Justiça  possui  jurisprudência
firmada  sobre  o  caso  em  análise,  segundo  a  qual  a  concessão  da
segurança aos candidatos reprovados na etapa psicológica do concurso
público para o cargo de agente de segurança penitenciária fundamenta-se
na inexistência de previsão legal específica para tal avaliação. 

No mesmo sentido caminha o entendimento jurisprudencial
pátrio,  que  também  condiciona  a  realização  de  exame  psicotécnico  à
existência de lei reguladora, como prevê expressamente a Súmula nº 686
do STF: “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de
candidato a cargo público”.

Para melhor elucidação, cito os julgados abaixo:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU  SEGUIMENTO  À
APELAÇÃO.  CONCURSO  PÚBLICO  DE  AGENTE
PENITENCIÁRIO  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA.
EXAME  PSICOTÉCNICO.  NECESSIDADE  DE
PREVISÃO EM LEI. REGRA PREVISTA APENAS NO
EDITAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 686 DO STF.
DESPROVIMENTO  DO  AGRAVO  INTERNO.  O
agravante  alega  que  a  Lei  nº  58/2003,  que  dispõe
sobre  o  regime  jurídico  dos  servidores  públicos  do
estado da Paraíba,  prescreve como requisito  básico
para investidura  no cargo a aptidão mental.  Não se
afirmou na decisão monocrática o contrário. Apenas se
entendeu que, tendo o exame sido feito com critérios
subjetivos do avaliador, não haveria como ter certeza
sobre a  aptidão  mental  do  candidato.  Vê-se,  assim,
que  o  cerne  da  questão  cingiu-se  à  análise  de
subjetividade ou não no exame psicotécnico realizado
no  concurso  público  para  agente  de  segurança
penitenciária do estado da Paraíba. Portanto, aplica-
se  ao  presente  caso  a  Súmula  do  Supremo
Tribunal Federal. Vejamos: súmula nº 686. Só por

Apelação Cível nº 0034767-09.2008.815.2001 4



Lei  se  pode  sujeitar  a  exame  psicotécnico  a
habilitação de candidato a cargo público. 1

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO
ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE
DE  SEGURANÇA  PENITENCIÁRIA.  EXAME
PSICOTÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM
LEI  ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO.
APELO.  ILEGALIDADE DA PREVISÃO DO EDITAL.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO  E  REMESSA  OFICIAL.  A  exigência  de
comando legislativo permissivo para realização de
exame psicológico em concurso público deve está
expressa  na  Lei.  Inexistindo  previsão  em  Lei
específica  que  trate  do  exame  psicotécnico  como
requisito  para  ingresso  no  cargo  de  agente  de
segurança  penitenciário,  a  sua  exigência  em norma
editalícia configura-se ilegal.2

AÇÃO  ORDINÁRIA.  CONCURSO  PÚBLICO.
AGENTE  DE  SEGURANÇA  PENITENCIÁRIO.
APROVAÇÃO  DO  CANDIDATO  NA  PROVA
OBJETIVA.  AVALIAÇÃO  PSICOLÓGICA.
INABILITAÇÃO. PEDIDO  DE  DECLARAÇÃO  DE
NULIDADE  DO  EXAME  PSICOLÓGICO.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO.  (…)
MÉRITO.  EXAME  PSICOTÉCNICO.  PREVISÃO
APENAS NO EDITAL DO CERTAME. INEXISTÊNCIA
DE  LEI  ESPECÍFICA.  SÚMULA  Nº  686,  DO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  SUBMISSÃO  DE
CANDIDATO  AO  EXAME  PSICOLÓGICO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO
DO  RECURSO.  (...)  Só  por  Lei  se  pode  sujeitar  a
exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo
público. (súmula nº 686, do STF).3

Ora, na hipótese, o Judiciário não está intervindo no mérito
administrativo, mas tão-somente verificando se o Estado respeitou ou não
os  princípios  impostos  à  Administração,  o  que  consiste  no  controle
jurisdicional da legalidade do ato administrativo.

É  sabido  que  a  publicação  do  edital  de  acordo  com  a
conveniência e oportunidade administrativa não o torna imune à apreciação
do Judiciário, sob pena da discricionariedade administrativa transmudar-se

1 TJPB; AgRg 0105286-67.2012.815.2001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos
Santos; DJPB 03/12/2014; Pág. 12.

2 TJPB; Rec. 200.2010.034719-0/001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti
de Albuquerque; DJPB 19/08/2013; Pág. 10.

3 TJPB; Rec. 200.2008.037669-8/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira; DJPB 17/09/2013; Pág. 9.
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em arbitrariedade. Tratando-se de concurso público, cabe ao Judiciário o
exame de legalidade do edital e dos atos praticados pela Comissão.

No caso em tela, embora o edital tenha previsto a avaliação
psicológica, as leis e decreto mencionados no apelo apenas fazem menção
genérica a exames de ordem psicológica, não prevendo expressamente a
aplicação do exame em análise, bem como os critérios objetivos a serem
utilizados.

Ante  a  ausência  de  previsão  legal  específica  para  a
realização do exame psicotécnico, tornam-se irrelevantes os argumentos do
apelante  quanto  à  vinculação  ao  edital,  à  observância  do  princípio  da
isonomia  e  ao  caráter  objetivo  dos  critérios  utilizados  no  exame
psicotécnico, tendo em vista a inafastabilidade do princípio da legalidade,
norteador  da Administração Pública no sentido de não permitir  qualquer
atuação sem a devida autorização legal.

Assim,  a  segurança  merece  ser  concedida  no  caso  em
análise, assegurando aos candidatos o direito de continuar participando do
concurso  em  questão,  desconsiderando-se  a  reprovação  na  etapa
psicológica, ante a inexistência de lei que a autorize.

Por  tais  motivos,  conclui-se  que  as  razões  recursais
apresentam-se em desacordo com o entendimento jurisdicional dominante
nesta Corte de Justiça e no STF, o que justifica a aplicação do art. 557,
caput4, do CPC, c/c Súmula nº 2535 do STJ.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto, CONHEÇO  DE  OFÍCIO  DO  REEXAME
NECESSÁRIO  e,  no  mérito,  NEGO  SEGUIMENTO  AOS  RECURSOS
OFICIAL E VOLUNTÁRIO, o que faço de forma monocrática, nos termos
do art. 557, caput, do CPC c/c Súmula nº 253 do STJ, por reconhecer que
as  razões  recursais  apresentam-se  em desacordo  com a  jurisprudência
dominante no STF e nesta Corte de Justiça. 

P.I.

João Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

 

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                                 RELATOR

4 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998).

5 O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário.
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